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PAREIŠKIMAS D ĖL PRIVATUMO 
SU PILIETIN ĖS VISUOMENĖS PREMIJOS KONKURSU SUSIJUSIŲ ASMENS 

DUOMENŲ TVARKYMAS 
 
 

1. Aplinkyb ės ir duomenų valdytojas 
 
Kadangi Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (toliau – EESRK) renka ir toliau 
tvarko asmens duomenis, jam taikomas 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir 
įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo. 
 
Už duomenų tvarkymo operacijas yra atsakingas duomenų valdytojas: 
 

Peter Lindvald-Nielsen 
Komunikacijos skyriaus vadovas  
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas 
Rue Belliard 99-101 B-1040 Bruxelles  
E. paštas civilsocietyprize@eesc.europa.eu 

 

2. Kokius asmens duomenis renkame, kokiu tikslu, kokiu teisiniu pagrindu ir kokiomis 
techninėmis priemonėmis? 

Asmens duomenų rūšys 

Renkami ir toliau tvarkomi duomenys yra susiję su kandidatu. Informacija gali būti susijusi su 
šiais duomenimis: 

• pavadinimu (vardu, pavarde); 
• pareigomis; 
• kontaktiniais duomenimis (kontaktinis asmuo, e. pašto adresas, telefono (fakso) 

numeris, pašto adresas, organizacija, gyvenamoji šalis, interneto adresas); 
• PVM numeriu, organizacijos registracijos numeriu, paso numeriu, tapatybės kortelės 

numeriu; 
• informacija dėl atitikties kriterijų vertinimo; 
• sąžiningumo deklaracija, kad jie nėra atsidūrę nė vienoje iš situacijų, nurodytų 

Finansiniame reglamente, dėl kurių draudžiama dalyvauti procedūroje. 
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EESRK prašymu konkrečiais atvejais kandidatų taip pat bus prašoma EESRK atsiųsti šiuos 
duomenis, kuriuos Komitetas rinks ir toliau tvarkys:  

• sąžiningumo deklaracijos patvirtinamuosius dokumentus (socialinio draudimo įmokų ir 
sumokėtų mokesčių pažymėjimus, teismo bylų registro įrašų  išrašą / neteistumo 
pažymą ir kt.); 

• duomenis apie jų juridinį asmenį ir patvirtinamuosius dokumentus; 
• duomenis apie banko sąskaitą (IBAN ir BIC kodus), banko išrašą; 
• fotografijas ir (arba) vaizdo įrašus, vaizduojančius iniciatyvą / projektą / programą, 

siūlomą premijai laimėti. 
 

Tikslas 

Atitinkamai tarnybai gavus Jūsų paraišką renkami ir toliau tvarkomi Jūsų asmens duomenys, 
kad EESRK galėtų valdyti ir administruoti konkurso procedūras. 
 

Teisinis pagrindas 

Asmens duomenų tvarkymo operacijų teisinis pagrindas yra: 
• Reglamento 45/2001 5 straipsnio a punktas: „juos reikia tvarkyti, kad visuomenės labui 

būtų vykdoma užduotis vadovaujantis Europos Bendrijų steigimo sutartimis arba kitais 
jomis remiantis priimtais teisės aktais, arba teisėtai įgyvendinant Bendrijos institucijos 
ar įstaigos arba trečiosios šalies, kuriai atskleidžiami duomenys, įgaliojimus“; 

• Reglamento 45/2001 5 straipsnio d punktas: „Duomenų subjektas nedviprasmiškai 
duoda sutikimą“. 

 

Techninės priemonės 

Jūsų asmens duomenys nurodomi pateikiant Jūsų paraišką.  
Informacija yra kaupiama bylose, saugomose atskiroje saugioje sistemoje. Informaciją tvarko 
EESRK darbuotojai. Už tai atsakingas duomenų valdytojas. 
 

3. Kas turi prieig ą prie asmens duomenų ir kam jie atskleidžiami? 
Pirmiau nurodytu tikslu, prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama arba gali būti 
suteikiama šiems asmenims: 

• EESRK darbuotojams, atsakingiems už konkurso procedūros administravimą; 
• vertintojams, atsakingiems už paraiškų vertinimą; 
• visuomenės nariams. Jei EESRK Jums skiria premiją, paviešinami toliau nurodyti 

asmens duomenys (internete ir (arba) socialiniuose tinkluose) atsižvelgiant į EESRK 
įsipareigojimą viešinti informaciją apie konkurso laimėtojus, finansuojamus iš Europos 
Sąjungos biudžeto: iniciatyvą, projektą arba programą, už kurią teikiama premija, 
įgyvendinančios organizacijos pavadinimas / asmens (vardas, pavardė), iniciatyvos, 
projekto ar programos pavadinimas, premijos dydis. Be to, bus paviešintos su premija 
ir iniciatyvomis, projektais arba programomis, už kurias teikiama premija, susijusios 
fotografijos ir vaizdo įrašai. EESRK pagal konkurso taisykles gali paviešinti premijos 
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nelaimėjusių kandidatų (organizacijų ar asmenų) pavadinimus (vardus, pavardes) ir jų 
veiklą. Bet kokie papildomi duomenys apie premijos nelaimėjusius kandidatus gali būti 
paviešinti tik gavus rašytinį informuotos atitinkamos organizacijos ar asmens sutikimą.  

• Siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, Jūsų asmens duomenys gali būti 
perduoti vidaus audito tarnyboms, Europos Audito Rūmams arba Europos kovos su 
sukčiavimu tarnybai ir EESRK bei Sąjungos institucijų leidimus išduodantiems 
pareigūnams. 

 

4. Kaip mes apsaugome ir saugome Jūsų duomenis? 
Surinkti asmens duomenys ir visa su jais susijusi informacija saugoma EESRK patalpose ir 
serveriuose. Šiomis patalpomis ir serveriais gali naudotis tik kompetentingi EESRK 
darbuotojai. 
 

5. Kaip galite tikrinti, keisti arba ištrinti savo duo menis? 
Jūs turite prieigos teisę prie savo asmens duomenų, galite ištaisyti netikslius ar neišsamius 
asmens duomenis, blokuoti (tam tikromis sąlygomis) savo asmens duomenų tvarkymą, 
prieštarauti savo asmens duomenų tvarkymui arba prašyti ištrinti savo asmens duomenis (jei 
jie tvarkomi neteisėtai). Užklausas galite teikti duomenų valdytojui. Atsakymą į savo užklausą 
gausite per 15 darbo dienų.  
 
Ypatingas dėmesys atkreipiamas į prašymo ištrinti Jūsų duomenis pasekmes, nes tai gali lemti 
konkurso sąlygų pakeitimą ir pašalinimą iš konkurso. 
 

6. Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis? 
Jūsų asmens duomenys saugomi: 

• bylos, susijusios su konkurso procedūromis, įskaitant asmens duomenis, saugomos 
atsakingoje tarnyboje iki procedūros pabaigos, o archyvuose – 10 metų po premijos 
įteikimo; tačiau nelaimėjusių kandidatų duomenys saugomi tik 5 metus po premijos 
įteikimo; 

• iki galimo audito, administracinio arba teisminio tyrimo pabaigos, jei bet kuris iš jų 
prasidėjo iki pasibaigiant pirmiau minėtam laikotarpiui. 

 

7. Kontaktinis adresas 
Jei turite daugiau klausimų apie savo asmens duomenų tvarkymą, prašome kreiptis į duomenų 
valdytoją (civilsocietyprize@eesc.europa.eu).  
 

8. Taikytina procedūra 
Taip pat bet kuriuo metu galite kreiptis į EESRK duomenų apsaugos pareigūną 

(data.protection@eesc.europa.eu) ir (arba) į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną 

(edps@edps.europa.eu).  


